Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Roxana Mateciuc, Tel. +40
0232267582-189, In atentia: Roxana Mateciuc, Email: licitatii@primaria-iasi.ro, Fax: +40 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro,
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Tramvaie rulate (second-hand) destinate transportului public local de persoane

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tramvaie rulate (second-hand) destinate transportului public local de persoane - 15 bucati - conform caietului de sarcini

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34622100-4 Vagoane de tramvai (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Tramvaie rulate (second-hand) destinate transportului public local de persoane - 15 bucati - conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2,443,500.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
30 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu
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SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Valoarea garantiei de participare este de 48.000 lei( 50% in cazul IMM ). Modalitati de constituire acceptate, conform art.86 alin (1)si(5) din
HG nr.925/2006 actualizata: –Virament bancar în contul autoritatii contractante: (RO45TREZ4065006XXX000460 Trezoreria Iasi), dovada
constituirii garantiei de participare se poate prezenta pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor; –Instrument de
garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari. -Prin depunere la casieria autoritatii contractante.In cazul in care
Garantia de participare se constituie in alte monede decat moneda nationala, pentru echivalenta se va lua in considerare cursul BNR valabil
la data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 90 zile de la data
limita de depunere a ofertelor. In cazul in care Garantia de participare se constituie in alte monede decat moneda nationala, pentru
echivalenta se va lua in considerare cursul BNR valabil la data publicarii in SEAP a anuntului de participare

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
2,5% din valoarea contractului fara TVA(1,25% in cazul IMM). Mod de constituire a garantiei de buna executie: conf. art. 90 din HG
925/2006, actualizata. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si
prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia
autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil
distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul
contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobânda in favoarea contractantului .

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Dupa caz, acte normative(vezi www.anrmap.ro)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Cerinta.1 Se solicita prezentarea declaratiei privind eligibilitatea, cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati/tert sustinator;
Cerinta.2 Se solicita prezentarea declaratiei privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG 34/2006, cerinta obligatorie pentru
ofertant/ofertanti asociati, pentru tert sustinator - declaratie art. 181 lit a), c1) si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Cerinta.3 Se solicita certificat de atestare fiscala eliberat de organul de atestare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia
ofertantul isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent, de unde sa rezulte lipsa obligatiilor scadente în luna
anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor si Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, de unde
sa rezulte lipsa obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii, eliberat de autoritati ale tarii de origine
(certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente), din care sa reiasa clar ca ofertantul nu figureaza cu obligatii neachitate, scadente in
luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor conform Notificarii ANRMAP 149/2013.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin
Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In masura in care procedura de emitere a cestor certificate nu permite
confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din
HG 925/2006 intr-o astfel de situatie devin alicabile prevederile art.9 alin 3 din Ordinul nr.509/2011.
Cerinta. 4 Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din OUG 34/2006.( Formular 6) Prezentare Declaratie privind regulile de
evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere în cadrul autoritatii contractante; Viceprimar-Mihai Chirica
cu atributii de Primar cf. HCL 155/25.05.2015, Viceprimar–Gabriel Mihai Surdu, Consilier local-Matasaru Petre Daniel cu atributii de
Viceprimar cf HCL 189/12.06.2015, Secretar–Denisa Liliana Ionascu, Director Executiv Directia Dezvoltare si Proiecte Europene-Cosmin
Iuliu Coman, Director General Directia Tehnica si Investitii-Petru Dumitru Tomorug, Director DAPPP –Letitia Palaga, Director General
DEFPL–Maria Simionescu, Director Executiv DEFPL –Maria Apetroaei, Sef Serviciu Juridic – Doina Florescu;
Lista consilieri locali : Anghel Ficu, Antipa Gabriela, Aur Marius Catalin, Axinia Constantin, Bejan Victor, Boca Adrian Florin, Boisteanu Paul
Corneliu, Bulgariu Catalin, Barhala Constantin, Chirica Mihai, Danga Marius Sorin, Gavrila Camelia, Cristian Catalin, Harabagiu Gabriel
Vasile, Leonte Constantin, Matasaru Petre Daniel, Melenciuc Georgiana, Navodaru Laurentiu, Nedelcu Vlad Nicolae, Ostaficiuc Marius
Eugen, Preda Anca, Rudnic Erica, Sandu Vasile, Scripcaru Calin, Surdu Gabriel Mihai, Trandafirescu Sorin Alexandru, Vranceanu Simona
Elena .
Comisia de evaluare : Dumitru Petru Tomorug, Petru Spatareanu, Valentin Mocanu, Marian Vulpoi, Daniela Crihan
cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati/subcontractanti/tert sustinator;
Cerinta nr. 5 - Declaratie pe proprie raspundere conform Ordinului 314/2010 ANRMAP - Prezentare Formular - Cerinta obligatorie
pentru ofertant/asociere - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
Aceste documente vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
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III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Cerinta obligatorie pentru ofertant, ofertanti, asociati:
- certificat constator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Ofertantii vor avea in vedere
faptul ca informatiile cuprinse in Certificatul ONRC sa fie reale/actuale, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
- Lista codurilor CAEN din certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent pentru fiecare tip de activitate prevazut in
documentatia de atribuire.
- Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii. Acestea vor fi eliberate de autoritati
ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de înregistrare/ atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul/ candidatul este stabilit, însotite de
traducerea autorizata în limba româna. Documentele vor fi prezentate în original sau copie conform cu originalul, însotite de traducerea
autorizata în limba româna.
NOTA:
1.Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte,
pentru conformitate, documentul în original/copie legalizata. În cadrul unei asocieri fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular pentru
partea din contract pe care o va realiza.
2.Daca este cazul se poate prezenta Declaratia pe proprie raspundere privind încadrarea în categoria IMM. În cazul în care ofertantul se
încadreaza în categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asa cum sunt acestea definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii publicata în M.O. nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea beneficiaza
de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra de afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie. În aceste situatii, ofertantul
trebuie sa completeze si sa ataseze la Oferta Declaratia pe proprie raspundere rivind încadrarea în categoria IMM.
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III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1. Informatii privind sustinerea economica si financiara a ofertantului de
catre o alta persoana (conform prevederilor art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006
cu modificarile si completarile ulterioare). Capacitatea economica si
financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea unui contract,
si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între
ofertant si persoana respectiva. Se va prezentarea un angajament ferm al
persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la
dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.Persoana care asigura
sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale
art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Formular 5a

2. Prezentare Fisa de informatii generale - se solicita ca media cifrei de
afaceri globale aferent contractului pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) sa fie
mai mare sau cel putin egala cu 4.800.000,00 lei fara TVA

Formular 8

3. Se vor prezenta (în copie continând mentiunea „conform cu originalul”)
bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), vizate si înregistrate
de organele competente, sau orice alte documente justificative pe care
operatorul economic le considera relevante în sustinerea îndeplinirii cerintei
de calificare.

Copii bilant si/sau alte documente justificative

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1. Informatii privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului de catre Formular 5b
o alta persoana (conf. art.190 din OUG 34/2006). Capacitatea tehnica si
profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea
unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice
existente între ofertant/candidat si persoana respectiva. În cazul în care
ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala
invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul
ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele tehnice si
profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie
sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire,
conform prevederilor art. 180 si art.181 lit.a),c^1) si d).
2. Lista principalelor livrari de produse similare obiectului contractului
(mijloace de transport destinate prestarii serviciului de transport public
urban), livrate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din
motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse
se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.

Formular 12D

3. Experienta similara: Livrarea de produse similare in valoare cumulata de
cel putin 2.443.500,00 lei fara TVA, efectuate la nivelul a maxim 3(trei)
contracte. Ofertantul va demonstra experienta similara prin prezentarea a
maxim 3(trei) contracte de livrari produse similare obiectului contractului
(mijloace de transport destinate prestarii serviciului de transport public
urban).

Formular 12E

4. Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete
Formular 12G
privind proportia în care contractul de furnizare urmeaza sa fie îndeplinit de
subcontractant si specializarea acestora conform Art. 45 alin. (2) din OUG
nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Art. 11 alin. (7) din
HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. NOTA: În cazul
în care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca
de unul sau mai multi subcontractanti, atunci autoritatea contractanta va
solicita, la încheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea
contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii
nominalizati în oferta
5. Informatii despre asociati, daca este cazul. Se va prezenta Acord de
asociere în vederea participarii la procedura de atribuire a contractului. În
cazul în care oferta comuna este declarata castigatoare se solicita
legalizarea asocierii.

Formular 12 H si 12 H-1

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-07-2015 08:52

Pagina 4/7

Fisa de date
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantii au obligatia sa prezinte propunerea tehnica în conformitate cu toate specificatiile tehnice continute în Caietul de sarcini si sa
prezinte toate documentele prevazute prin acesta. Conform art. 170 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va
elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea
tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Elementul principal al propunerii financiare este Formularul de oferta. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere ai
continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere,de catre ofertant sau de catre o
persoana imputernicita legal de catre acesta. Data pentru care se determina echivalenta leu/EURO este data publicarii in SEAP a anuntului
de participare. Se solicita prezentarea Propunerii de contract, insusita de ofertant (vizata pe fiecare pagina).Se permite prezentarea
propunerilor de modificare a clauzelor contractuale specifice. - Calculele aritmetice se vor face cu doua zecimale, fara aproximari.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, conform legii, de a solicita alte clarificari cu privire la oferta depusa astfel incat adjudecarea
ofertei castigatoare sa se faca pe baza tuturor justificarilor prezentate de ofertant;

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-07-2015 08:52

Pagina 5/7

Fisa de date
Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie
in limba romana. Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea in limba romana. Oferta si documentele care insotesc oferta
se vor transmite/depune la sediul autoritatii contractante,la Registratura Generala a autoritatii contractante:Iasi,b-dul Stefan cel Mare si
Sfant, nr. 11 . Ofertele depuse dupa termenul limita stabilit nu vor fi acceptate sa participe la procedura de achizitie si vor fi returnate
nedeschise.Oferta cuprinde un exemplar original si un exemplar copie. Nota: Un CD - R/DVD ce va contine oferta trebuie atasat versiunii
tiparite si introdus impreuna cu acesta intr-un plic separat. In cazul in care se constata discrepante intre varianta electronica si cea tiparita,
aceasta din urma va prevala. Ofertantul trebuie sa prezinte exemplarele solicitate ale ofertei (tehnice si financiare) si ale documentelor de
calificare in original si copie. Acestea vor fi insotite de un opis al tuturor documentelor care alcatuiesc oferta. In eventualitatea unei
discrepante intre original si copie va prevala originalul. Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi
semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat / autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract.Ofertantul
trebuie sa sigileze originalul si copiile in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu ORIGINAL si respectiv,COPIE. Plicurile se vor
introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate dupa cum urmeaza:
Documentele de calificare, in original si copie, in plicuri inchise si sigilate, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, precum si
mentiunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE. Propunerea tehnica, in original si copie, in plicuri inchise si
sigilate, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, precum si mentiunea PROPUNERE TEHNICA ORIGINAL, respectiv COPIE.
Propunerea financiara,in original si copie,in plicuri inchise si sigilate,pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului,precum si
mentiunea PROPUNERE FINANCIARA ORIGINAL,respectiv COPIE. Documentele ofertei se vor pagina incepand de la 1/x pana la x/x unde
x este numarul total de pagini in coltul din dreapta jos.Paginile din fiecare plic trebuie sa fie numerotate si legate, fiecare plic trebuie sa
contina un OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul paginii de referinta. Fiecare pagina se va semna de catre persoana autorizata si
stampilata de catre ofertant(dupa caz liderul desemnat al asociatiei).Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa autoritatii
contractante, avand mentiunea "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DESCHIDERII OFERTELOR conform anuntului de
participare.Impreuna cu plicul cu oferta, se vor depune Scrisoarea de inaintare–Formular 1si Formular 1-1 si documentul in original care
atesta plata garantiei de participare . Garantia de participare la procedura de achizitie si orice imputernicire( Formularul nr.2)a unui
reprezentant al ofertantului de a participa la sedinta de deschidere nu vor fi incluse in plicul ce contine ofertele, ci in afara coletului, fiind
prezentate separat, simultan cu aceasta. Data limita de depunere a ofertelor-conform anuntului de participare. Locul deschiderii ofertelor: la
sediul autoritatii contractante din B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11,Iasi. Participantii la sedinta de deschidere trebuie sa prezinte o
imputernicire in original din partea firmei ce prezinta oferta si document de identitate in copie.In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor,
comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le
insotesc. Comunicarea pentru solicitarea de eventuale clarificari adresate ofertantilor, in timpul perioadei de evaluare a ofertelor se face in
scris prin fax la numarul de fax mentionat de ofertant in cadrul ofertei . Lipsa propunerii tehnice si/sau financiare va duce la respingerea
ofertei ca inacceptabila.Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei: Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta
numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. In cazul in care ofertantul
doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de
catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie
prezentate in conformitate cu prevederile de prezentare, sigilare si arcare a ofertei , cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca in
mod obligatoriu si inscriptia "MODIFICARI". Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita
stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a
pierderii garantiei pentru participare. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decât cea stabilita in
anuntul de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII
Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari ale operatorilor economici vor fi publicate ca atasamente la invitatia de participare de pe
www.e-licitatie.ro. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin(4)din HG 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie
raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr.4 +Anexa). Atunci cand ofertantul participant la procedura
prezinta declaratia conform Formularului 4 are obligatia de a prezenta / completa certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma
indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in
respectiva solicitare. Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in
invitatia de participare publicata in SEAP.Ofertantul/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori vor prezenta o Declaratie privind calitatea
de participant la procedura (Formular 12C); In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I, prezinta acelasi valoare, Autoritatea
Contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare în plic închis

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: bld. Stefan cel mare si Sfant nr. 11, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel. +40 0232267582-189, Email:
licitatii@primaria-iasi.ro, Fax: +40 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
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